
Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2022-09-08

Sektionen för Arkitektur och Industridesign

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet

Närvarande:

Elvira Stålhammar, Ordförande
Sarah Camitz, Vice Ordförande
Cornelia Sundell, Sekreterare
Simon Lennartsson, Kassör
Lisa Christiansson, Ordförande CeremU
Maria Xie, Ordförande NärU
Tilde Sääf, SRA ordförande

Agnes Humling, Världsmästare
Simone Tystad, Ordförande InfU
Matilda Ingvast Wennerström, Overphos
Sofie Gruvesäter, Sexmästare
Aline Beaumont, SRID ordförande
Linnéa Johansson, AktU ordförande

§1. OFMÖ

Ordförande förklarar mötet öppnat kl 12.08.

§2. Godkännande av dagordning och tid

Styrelsen beslutar att godkänna dagordning och tid.

§3. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar att välja Linnéa Johansson som justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar

Hanna Lundström

Ständigt adjungerade:
Sofia Magnusson, Jämlikhetsombud
Marcus Bonder
Embla Westman



Kårkontakter

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar

§5. Inval av funktionärer

Styrelsen beslutar att välja Hanna Lundström som ordförande till Arkipelagogruppen.

§6. Puls

Styrelsen berättar hur de mår.

§7. Alkoholkultur

Under nollningen har vissa situationer uppstått där några phaddrar har blivit för fulla och allmänt visat
upp en osund bild av alkohol, vilket har skapat oro och otrygghet bland andra. I nollekontraktet står det att
phaddrar ska hålla en sund alkoholkultur men detta upplevs inte har följts av vissa. Diskussion om att det
är svårt att ta beslut om hur styrelsen ställer sig i frågan då många styrelsemedlemmar inte är med i
nollningen och inte har upplevt detta. Förslag på att vi fortfarande kan ta en ställning till frågan som
styrelse. Någon säger att det blir svårt att säga var gränsen går, vi kan inte sätta en gräns att personer
endast får dricka ett visst antal enheter, till exempel. Det blir också extra svårt att hålla koll på hur mycket
folk dricker efterfester. Förslag på att skriva ut en påminnelse om att ha en sund alkoholkultur under
nollningen. Phöset tycker inte att det är en osund alkholkultur att bli full och anser att om styrelsen ska
diskutera detta borde phadderphös närvara när frågan diskuteras. Nu när frågan har tagits upp kan vi lika
gärna komma ut med hur styrelsen står i frågan, anser någon. Det är också viktigt att påminna phaddrar att
även om du inte är ansvarig phadder har du fortfarande ett allmänt ansvar för nollorna. Någon påpekar att
det är bra att ha specifika event där det förekommer alkohol och sen skilda event som är alkholfria, tex
uppdragskvällar. Ett exempel från phös 2020 tas upp; de hade ett varningssystem så om någon gjorde
något som inte var okej eller blev för full och oansvarig tex, fick hen en varning. Efter tre varningar blev
man avstängd från nolningen. Detta blir svårt att införa nu när vi kommit längre än halvvägs in i
nollningen men kan vara bra att tänka på till nästa nollning. Phöset har pratat enskilt med phaddrar som
blivit tillsagda eller inte betett sig okej, så ett slags varningssystem finns redan. Förslag om att styrelsen
inte ska ta ställning i frågan innan vi har hört från phadderphös hur de ställer sig i frågan. Förslag på att
styrelsen får ta del av nollningsenkäten angående alkoholkultur och efter det analysera svaren och ta
ställning till frågan efter att ha hört folks åsikter.

§8. Funktionärsutbildning

Ett förslag på att införa en funktionärsutbildning för alla som vill bli funktionärer. Förslagsvis på en lunch
där det kommer framgå hur viktigt det är att gå på möten, ansvara över arbete, alkoholkultur etc. Förslag
på att ta in en skolpräst som kan prata om krishantering, sexuella trakasserier etc. Styrelsen tycker detta
låter som en bra idé.



§9. Utskottssafari

Förslag på att vara i blackbox eller utställningshallen, samt att köra två luncher istället för en så att flera
har möjlighet att komma. Preliminärt datum måndag 19.9 och tisdag 20.9. Förslag att gå ut med info, både
på svenska och engelska, så snabbt som möjligt och påminna i phaddergrupperna. Förslagsvis en dag i
A-huset och en dag på IKDC.

§10. Utskottsinval

Utskotten går igenom en maxgräns på antal medlemmar:

IntA - ingen gräns
CeremU - ingen gräns
AktU - skilja på GympA och AktU, gräns på 10 i varje grupp, 20 totalt
SRA - ingen gräns
JämlikA - ingen gräns
SRID - ingen gräns
Sexmästeriet - ingen gräns
InfU - återkommer
NärU - återkommer

Presidiet föreslår att köra invalsmöte på zoom, eftersom det går snabbare och är mer effektivt, alla kan
delta var de än befinner sig.

§11. Städning av mässen

Edvin har ansvar att sätta ihop ett schema för ettorna, bättre att ta ett beslut med honom. Förslag på att
påminna vilken atelje som är städare den veckan i veckohändelserna på Instagram.

§12. Information från kåren

Kårkontakt undrar om han får bjuda in kåren på vårt utskottsafari. Styrelsen tycker det är en rolig idé.

§13. Utskottsrunda

Inta - swedish games gick bra
Ceremu - märkespickning gick väldigt bra, säljer ovve idag, säljer ordensband nästa vecka
Aktu - har inte dragit igång än, dela upp gympa och aktu
SRA - tårtbakning gick bra
Jämlika - haft första möte, det gick bra
Phos - nollning



SRID - det går bra

§14. Övriga ärenden

Ena kaffetermosen är trasig. Påminnelse att fylla i funktionärslistan.

§15. Viktiga datum

19.9 & 20.9 utskottsafari

§16. Nästa möte

2022-09-16.

§17. OMFA

Ordförande avslutar mötet kl 13.01.

Sekreterare - Cornelia Sundell

Ordförande - Elvira Stålhammar

Justeringsperson - Linnéa Johansson


